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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
I
Artikel 31, onderdeel B, vervalt.
II
Artikel 31, onderdeel H, vervalt.
III
Artikel 32, onderdeel B, vervalt.
Toelichting
Dit amendement regelt dat het voorgestelde artikel 20a van de Wet
gewasbeschermingsmiddelen, zoals opgenomen in artikel 31,
onderdeel B, van het wetsvoorstel vervalt. Dit artikel verbiedt gebruikers
van gewasbeschermingsmiddelen om gewasbeschermingsmiddelen
voorhanden of op voorraad te hebben die niet zijn toegelaten voor de
eigen teelt. Het verbiedt leveranciers om middelen te leveren als deze
middelen niet toegelaten zijn voor de teelten die afnemers hebben. De
indieners voorzien grote onduidelijkheid in de uitvoering van dit verbod.
Het is in de praktijk niet werkbaar en geeft betrokken gebruikers en
leveranciers op zijn minst weinig rechtszekerheid.
Zoals door de regering ook wordt geconstateerd kunnen voorraden
gewasbeschermingsmiddelen overgebleven zijn van een vorig teeltseizoen of kunnen teeltplannen onverwachts wijzigen, waardoor telers
snel aanlopen tegen het genoemde verbod. Het zal in de praktijk lastig zijn
om hier rekening mee te houden, omdat de bewijsvoering voor telers in
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verschillende gevallen lastig zal zijn. Dat doet afbreuk aan de vereiste
rechtszekerheid. De indieners wijzen er ook op dat verschillende telers
bespuitingen uitvoeren op percelen van andere telers. Het zal in de
handhavingspraktijk lastig zijn om hier rekening mee te houden.
Wat betreft de positie van de leveranciers willen de indieners erop
wijzen dat in een deel van de gevallen de leverancier niet op de hoogte zal
zijn van de gewassen die een teler teelt of van wijzigingen in teeltplannen.
Het blijft onduidelijk waar leveranciers wel of niet op aangesproken
kunnen worden.
Kortom, de genoemde bepalingen zullen in de praktijk voor veel
onduidelijkheid en uitvoeringsproblemen zorgen en tasten de rechtszekerheid van gebruikers en leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen
aan. De indieners stellen derhalve voor artikel 20a te schrappen, alsmede
verwijzingen daarnaar.
Bisschop
Von Martels
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